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ATIVIDADE DO DIA:

Sonorização de histórias
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EDUCADOR: Murillo Gandine

UNIDADE ESCOLAR: SEED

SUPERVISOR PEDAGÓGICO: Murillo Gandine

Esta atividade foi preparada pelo educador, com apoio,

orientação e revisão da equipe de Coordenação do Programa

de Ensino Integral.
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ATIVIDADE DO DIA

Hoje vamos contar histórias usando a voz, o 

corpo e objetos sonoros.

Objetivos: 

Trabalhar a imaginação, criatividade e 

sonoplastia.



5

Sonoplastia é uma atividade 

artística e também uma técnica 

que utiliza recursos sonoros em 

espetáculos teatrais, filmes, 

programas de rádio e televisão, 

textos, entre outros. Os recursos 

sonoros utilizados incluem 

música, ruídos, efeitos acústicos, 

percussão corporal e muito mais.

VOCÊ SABE O QUE É SONOPLASTIA?



EXEMPLOS
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O som de um cavalo galopando, 

pode ser realizado batendo com a 

mão três vezes rapidamente no 

peito, repetindo esse movimento 

constantemente.
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EXEMPLOS
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O som de diversos animais, 

podem ser reproduzidos com 

apenas algumas sílabas:

“AU-AU” – cachorro;

“MIAU” – gato;

“MUUU” – vaca;

“CÓ-CÓ-CÓ – galinha;.

0
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EXEMPLOS

Sacola plástica, colheres, 

potes, garrafas e outros 

utensílios domésticos, 

também podem auxiliar na 

produção de efeitos sonoros.
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BATER PALMAS

BATER NAS 

COXAS

BATER COM UM 

DOS PÉS NO 

CHÃO

=

=

=

Leia os textos a seguir, 

utilizando a percussão 

corporal e realizando o som 

correspondente ao desenho 

em cima de cada sílaba.

VAMOS VER NA PRÁTICA!



VAMOS VER NA PRÁTICA!
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Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem.

O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, o

tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem

O Rato roeu a rica roupa do rei de Roma! A rainha raivosa rasgou o resto e

depois resolveu remendar!
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Agora assista a história a seguir e tente reproduzir os sons utilizando a sua 

criatividade e imaginação.

LINK DA DA HISTÓRIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=xASMMSUAhfc&t=198s

https://www.youtube.com/watch?v=xASMMSUAhfc&t=198s


Bom divertimento e até a próxima!

Cuidem-se!
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa, 

com apoio e participação da 

família por meio da 

página Escola Sem Muros.

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

